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I. DATE GENERALE 

I.1. Facultatea   

 

Ştiinţe Economice 

 

Catedre de specialitate:  Administrarea Afacerilor,  

Finanţe şi Bănci,  

Contabilitate şi Informatică Economică,  

Economie, Marketing și Turism 

I.2. Date de contact: 

       Facultate: 

Telefon: 022577803 

E-mail: fse.usm@gmail.com 

       Catedre: 

Administrarea Afacerilor: 

Telefon: 022577711 

E-mail: cat_management@mail.ru 

 

Finanţe şi Bănci 

Telefon: 022577460 

E-mail: finante_banci@mail.ru 

 

Contabilitate şi Informatică Economică 

Telefon: 022577580 

E-mail: cont.inf.@gmail.com 

 

Economie, Marketing și Turism: 

Telefon: 022577691 

E-mail: mkrei.usm@mail.ru 

 

 

I.3. Persoana responsabilă de completarea formularului: 

       Facultate: 

Numele, prenumele: Ulian Galina, Castraveţ Lucia 

Telefon: 022577803, 022577818 

E-mail: galina_ulian@mail.ru; luciacastravet@yahoo.com  

 

 

II. CADRUL TEMATIC DE CERCETARE 

 

II.1. Denumirea temei de cercetare pe perioada 2012-2015 

             Facultate: 

―Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în contextul restructurării economiei 

Republicii Moldova orientate spre o dezvoltare durabilă‖ 

 

             Inclusiv pe Catedre de specialitate: 

Administrarea Afacerilor: 

“Modalităţi de eficientizare a sistemului de management în contextul dezvoltării economiei 

concurenţiale din Republica Moldova” 

Finanţe şi Bănci: 

„Aspectul financiar al restructurării economiei Republicii Moldova orientate spre o dezvoltare 

durabilă” 

Contabilitate şi Informatică Economică: 

1. „Problemele calculaţiei costurilor serviciilor acordate, contabilitatea şi analiza acestora în diferite 

sfere” 

2. „Modelarea proceselor economice” 

Economie, Marketing și Turism: 

 „Probleme ale teoriei și practicii economice, politici de promovare a produselor şi serviciilor 

autohtone pe pieţele externe, marketing și logistică”   

 

 

 

mailto:cat_management@mail.ru
mailto:finante_banci@mail.ru
mailto:cont.inf.@gmail.com
mailto:mkrei.usm@mail.ru
mailto:galina_ulian@mail.ru
mailto:luciacastravet@yahoo.com
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II.2.  

Nr. 

crt. 
Denumirea temelor de 

cercetare pentru 

subetapa 2014 

Executorii (Nume, prenume, 

titlul ştiinţific, funcţia) 
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până 

la 200 de cuvinte). (Se prezintă un rezumat 

al rezultatelor finale obţinute. Se 

evidenţiază eficienţa tehnico-economică 

sau  socială, valoarea teoretică şi 

practică). 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficientizarea 

principalelor subsisteme a 

sistemului managerial 

 

Principalele direcții de 

cercetare în cadrul temei 

sunt: 

Modalităţi de eficientizare 

a gestiunii afacerilor la 

nivel de întreprindere; 

-Proiectarea unui sistem 

de management eficient; 

-Managementul resurselor 

umane; 

-Management inovational 

si business international. 

Marian Jalencu, conf., dr. – 

responsabil; dr .hab., prof.univ.  

- Ion Bîzgu; doctori;  

conferenţiari - Maia Postica, 

Nicolae Verejan, Valentina 

Postolachi, Alexandru Scutaru;  

lectori superiori - Mihaela 

Balmuş-Andone, Svetlana 

Mironov, Anna Socolova, Viorica 

Rugina, Tatiana Diaconu. 

Au fost determinate principiile de 

proiectare a unui sistem eficient de 

management pentru o întreprindere, cu 

principalele sale subsisteme manageriale; 

inclusiv determinarea modalităţilor de 

instituţionalizare a sistemului de 

management în cadrul firmei. 

S-au identificat posibilitați de eficientizare 

a afacerilor derulate atit de către firmele 

mici şi mijlocii, cît şi de catre firmele mari, 

structuri corporative; inclusiv 

eficientizarea principalelor funcţiuni ale 

intreprinderii. 

Determinarea oportunităţilor de realizare a 

inovaţiilor în cadrul firmelor autohtone, de 

proiectare a sistemului inovaţional şi 

dezvoltarea afacerilor internaţionale. 

Indentificarea principiilor conducerii de 

succes a personalului firmei, implicarea 

acestuia în procesul de conducere, 

asigurarea unei productivităţi şi calităţi 

înalte a muncii. 

 

Proiectul „Organizarea şi 

funcţionarea Incubatorului 

de Inovare „Inventica-

USM”, crearea şi 

dezvoltarea infrastructurii 

acestuia”,  derulat sub 

egida Agenției pentru 

Inovare și Transfer 

Tehnologic (AITT). 

Marian Jalencu, conf., dr.  

Nicolae Verejan, conf. dr. 

Viorica Rugina, lect. univ.,  

Tatiana Diaconu, lect. univ.  

 

A fost fundamentată procedura de inițiere 

și dezvoltare a unui Incubator de inovare 

universitar, precum și identificate 

posibilele facilități (avantaje) oferite de 

către acesta atât potențialilor rezidenți, cât 

și administratorului (instituției de 

învățământ), precum și potențialilor 

investitori. A fost fundamentată esența și 

sfera de cuprindere a sistemului de relații 

de mentorat, precum și a celui de tutoriat 

ca o condiție esențială și necesară în 

dezvoltarea și funcționarea eficientă a 

Incubatorului de inovații universitar. 

Semnat Acordul cu privire la asocierea în 

cluster-ul de incubatoare de antreprenoriat 

inovaţional „Antreprenorul inovativ" şi de 

inovare „Nord"; Acordul cu privire la 

crearea Clusterului Elchim-Moldova.  

Participări la-  masa rotundă cu genericul 

«Suport inteligent oferit de business provi-

deri în dezvoltarea antreprenoriartului din 

Republica moldova: oportunități și limite» 

organizată de MACIP; Bursa invențiilor și 

tehnologiilor noi „O idee bună pentru o 

afacere profitabilă", organizată de AITT. 

Proiectul 11.817.08.49A 

LCŞ: „Tehnologii 

Informaţionale”, 
PROIECTUL „Metodologii 

şi tehnologii moderne ale 

produselor software (ps)”  

Socolova Ana – lector superior Identificarea, elaborarea și propunerea 

metodologiilor de utilizare a tehnologiilor 

informaționale moderne în gestionarea 

agenților economici, în special în procesul 

de planificare a afacerilor.  

2. Perfecţionarea 

mecanismelor de 

Ştefaniuc Olga,  

dr. în economie, conf.univ.; 

Au fost analizate probleme fundamentale 

legate de politica monetar-creditară a 
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funcţionare şi 

reglementare a pieţelor 

financiare  

Ștahovschi Ada  

dr. în economie, conf.univ.; 

Castraveț Lucia, 

dr., conf.univ.; 

Gîrlea Mihai 

dr. lect. sup.; 

Filip Angela,  

dr., conf. univ.; 

Pîslaruc (Bumbac) Daniela, 

lector magistru; 

V. Micineanu, 

 lector magistru; 

BNM, politica concurențială în contextul 

managementului strategic a băncilor 

comerciale, analiza evoluției ratelor de 

schimb a leului moldovenesc și aprecierea 

consecințelor acesteia, utilizarea diferitor 

instrumente de finanțare a agenților 

economici de către băncile comerciale, 

probleme legate de mecanismele de 

finanțare la nivelul țărilor UE, probleme 

ale ratelor dobînzii, importanța 

reglementării și supravegherii activității 

bancare în vederea asigurării stabilității 

financiare. Rezultatul acestor cercetări se 

concretizează în soluțiile oferite, a căror 

beneficiari pot fi teoreticienii şi practicienii 

din domeniul financiar-bancar; organele 

responsabile de elaborarea şi 

perfecţionarea legislaţiei noi şi celei 

existente în domeniul financiar-bancar. 

 

Probleme şi soluţii privind 

activitatea agenţilor 

economici naţionali şi 

străini ce activează pe 

teritoriul Republicii 

Moldova; 

Danilcenco Leonid, dr.hab, 

prof.univ.;  

Doga-Mîrzac Mariana, 

 dr., conf. univ.; 

Şestacovscaia Angela, 

 dr., conf. univ.; 

Fadeeva Irina,  

dr., conf. univ.; 

Mulic Andrei, 

dr., lect. sup. 

Mihalachi Ruslan,  

dr., lector superior; 

Gherjavca Svetlana, lector 

magistru; 

Labliuc Sveatoslav, lector univ.; 

Lachi Cristina,  

lector magistru. 

Au fost cercetate mai multe aspecte privind 

finanțele agenților economici, și anume 

problemele managementului sistemului de 

finanțare a businessului mic și mijlociu în 

contextul dezvoltării proceselor economice. 

În cadrul acestora a fost elaborat 

chestionarul privind activitatea și utilizarea 

surselor financiare pentru întreprinderile 

ce desfășoară activitatea în Incubatoare de 

Afaceri, elaborarea sistemului de 

indicatorilor și metodelor de estimare a 

activității eficiente a Incubatoarelor de 

Afaceri; a fost elaborat și completat 

sistemul de indicatori de evaluare şi 

monitorizare a accesului la finanţarea a 

antreprenorilor; a fost elaborată schema-

model privind procesul de incubare ce va 

asigura succesul tinerilor antreprenori 

trecerea a celor două etape, importante în 

formarea unei afaceri viabile și dezvoltării 

regionale; a fost elaborată schema-model a 

mini-clasterului agroindustrial specializat 

orientat spre dezvoltarea mediului de 

afaceri concentrate în spațiile rurale; au 

fost propuse măsuri noi de sprijin pentru 

stimularea activității tinerilor fermieri, unde 

obiectivul general ar fi atragerea tinerilor 

fermieri în iniţierea şi dezvoltarea acti-

vităţilor agricole în sectorul rural, cu inclu-

derea domeniilor de acțiuni concrete care ar 

atrage tinerii fermieri în sectorul rural.  

 

Strategii financiare de 

dezvoltare a sectorului 

public. 

Ulian Galina,  

dr. hab., prof.univ. 

Patraș Mihai,  

dr., prof.univ. 

Rotaru Lilia 

dr., conf. univ. 

Castraveț Lucia, 

dr., conf.univ.; 

Cojocaru Maria 

dr. în economie, conf.univ. 

Caprian Iulia 

Au fost elucidate probleme legate de 

funcționarea sistemul financiar public al 

Republicii Moldova, cum ar fi impactul 

impozitelor asupra dezvoltării 

antreprenoriatului, politica fiscală 

aplicabilă în cazul finanţărilor  externe 

nerambursabile, planificarea bugetului 

public național în contextul europenizării, 

probleme actuale ale sistemului de 

asigurări cu pensii private în Republica 

Moldova, rolul administrării fiscale şi 
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dr., conf. univ. 

Gheorghița Eugenia 

lector magistru 

Covalschi Tatiana 

lector magistru 

Grosu Diana, 

lector magistru 

controlul fiscal în asigurarea stabilităţii 

macroeconomice în Republica Moldova, 

realizări și practici ale Republicii Moldova 

în domeniul controlului intern în contextul 

de integrare europeană, direcţiile de 

perfecţionare a stimulării fiscale a 

proceselor economice, impactul impozitelor 

şi taxelor locale asupra dezvoltării 

infrastructurii locale în unităţile 

administrativ-teritoriale, managementul 

datoriilor unităţilor administrativ-

teritoriale, căi de asigurare a gradului de 

autonomie a administraţiei publice locale 

în condiţiile Republicii Moldova. 

3. 1. Problemele calculaţiei 

costurilor serviciilor 

acordate, contabilitatea şi 

analiza acestora în diferite 

sfere. 

2. Modelarea proceselor 

economice. 

Dolghi Cristina, Dr. conf. univ. 

Prodan Nicolae, Dr. conf. univ. 

Calin Iurie, Dr. conf. univ. 

Grigor Raisa, Dr. conf. univ. 

Platon Valeriu, Dr. conf. univ. 

Terzi Dumitru, Dr. conf. univ. 

Tcaci Alexandru, Dr., conf. univ. 

Tcaci Natalia, Dr., conf.univ. 

Luşmanschi (Morari) Galina, 

Dr., conf.univ. 

Malai Ela, , drd., lector superior 

Panuş Valentina, drd., lector 

superior 

Iacob Aliona, lector superior 

Apetrii Natalia, drd., lector 

superior 

Petreanu Elena, drd., lector 

superior 

Macovei Tatiana, drd., magistru, 

lector superior 

Raieţchi Eugeniu, mag., lector 

superor., drd., 

Scacunova Ludmila, lector 

superior 

Malai Maria,mag.,lector 

superior 

Lisnic Victoria, drd., lector 

superior 

Garştea Ala, mag., lector 

superior 

Zagaevschi Galina, magistru, 

lector superior 

Cojocari Virjinia, lector superior 

Achinfeeva Nina, lector superior 

Costetchi-Jusca Oxana, lector 

superior 

Tatarciuc Ala, magistru, lector 

universitar 

Roşca Iurie, mag., lector 

universitar 

Guţu Stela, mag., lector 

universitar 

LavrenciucLilia,mag.,lector 

superior 

Gavrilaş Natalia, mag., lector 

universitar 

Tîrşu Valentina, drd., lector 

universitar 

Lungu Cristina,lector universitar 

Grigoriţa Viorica, lector 

În rezultatul cercetărilor ştiinţifice 

desfăşurate în anul 2014 de către 

colaboratorii catedrei ―Contabilitate şi 

Informatică Economică‖ au fost evidenţiate 

diferite probleme în calculaţia costului 

serviciilor acordate în diferite sfere de 

activitate şi în modelarea proceselor 

economice. Au fost studiate diferite metode 

de soluţionare şi îmbunătăţire a 

contabilităţii serviciilor acordate în diferite 

sfere. 
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universitar 

Brăilă Alexandru, Dr., conf.univ. 

Popovici Angela, Dr., conf.univ. 

Dolghi Vladimir, drd, mag., 

lector superior 

Cojocari Ala, lector superior 

Crupovniţchi Elena, lector 

superior 

Copăceanu Cristina, drd, mag., 

lector superior 

Ştahovschi Ada, Dr., conf.univ. 

4. Probleme ale teoriei și 

practicii economice, 

politici de promovare a 

produselor şi serviciilor 

autohtone pe pieţele 

externe, marketing și 

logistică„   

A. Onofrei, prof.univ.,dr.hab. Cercetarea problemelor teoretice şi 

practice ale economiei naţionale, proble-

melor promăvării produselor şi serviciilor 

autohtone pe piaţa internă şi externă, apre-

cierea dimensiunilor calitative şi cantita-

tive a pieţii serviciilor din ţară, inclusiv şi 

serviciile turistice, și servicii de transport. 

 Modalitățile de sporire a competitivității 

economiei Republicii Moldova. Factorii 

competitivității întreprinderii; alte aspecte 

ale experienței străine în domeniul 

dezvoltării competitivității. 

Estimarea proceselor de cooperare 

internaţională, integrare economică şi 

globalizare în cadrul relaţiilor economice 

internaţionale, aprecierea parametrilor 

economici care corespund dezvoltării 

economice durabile ale ţărilor mici din 

Europa, studierea problemelor majore ale 

crizei economice şi politicilor statului, 

edificarea societăţii internaţionale care are 

ca scop dezvoltarea socio-economică 

durabilă şi creşterea bunăstării populaţiei.   

Compartimentul I 

„Evaluarea dinamică a 

activităţii economice 

externe în condiţiile 

depăşirii crizei 

economico-financiare” 

(Teoretic) al tezei de 

doctorat „Activitatea 

economica externa a 

Republicii Moldova in 

condiţiile post-crizei 

financiar – economice” 

mondiale 

Dan Corcodel, drd., USM,  Actualmente, Republica Moldova, fiind un 

stat suveran, se află în perioada de 

tranziţie. Întreprinderile moldoveneşti fac 

primii paşi pe piaţa externă, se elaborează 

strategii şi politici guvernamentale de 

promovare a produselor autohtone. Un rol 

important în stimularea exportului îl are 

nivelul de informatizare a producătorilor 

autohtoni despre pieţele mondiale: ce, 

unde, cum, în ce cantitate şi când 

achiziţionează guvernul Republicii 

Moldova. Astfel de date ar putea fi un 

subiect de discuţii şi informaţii pe paginile 

unor reviste statistico-economice din ţară. 
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5. Direcţii ale dezvoltării 

teoriei economice; 

 

1. Capsîzu Valeriu, şef catedră, 

dr., conf. univ., conducător. 

2. Hamuraru Maria, dr., conf. univ. 

3. Rusu Gheorghe 

4. Dolgopol Angela 

5. Stolearova Ludmila 

6. Tabarcea Ala 

7. Teleucă Lina 

8. Bradu Margareta 

9. Romanciuc Elena 

10. Dubovca Marina 

11. Ţurcanu Olesea 

12. Guştiuc Ala 

13. Zbîrciog Valeriu 

14. Maximilian Silvestru 

15. Liviţchi Oxana 

16. Moraru Angela 

17. Ţăruş Victoria 

Au fost studiate următoarele subteme: 

Aspecte teoretico-metodologice ale 

competitivităţii; Factorii competitivităţii 

Republicii Moldova; Analiza nivelului 

competitivităţii în aspect comparativ pe 

ţări; Securitatea economică a Republicii 

Moldova – factor al competitivităţii; 

Cultura şi capacităţile spirituale ale 

populaţiei – factori ai competitivităţii; 

Modalităţile de sporire a competitivităţii 

economiei Republicii Moldova; Factorii 

competitivităţii întreprinderii; alte aspecte 

ale experienţei străine în domeniul 

dezvoltării competitivităţii.  

Probleme ale competitivităţii economiei Re-

publicii Moldova: aspecte teoretice şi practice. 

S-a planificat publicarea rezultatelor 

cercetării în formă de carte a rapoartelor 

tematice de cercetare.  

Probleme ale noii 

economii în Republica 

Moldova  

 

 

Probleme ale paradigmei 

economice din Republica 

Moldova 

1. Hamuraru Maria, dr., conf. 

univ., conducător.  

2. Capsizu Valeriu, dr., conf. 

univ. 

3. Zbîrciog Valeriu,  dr. hab., 

prof. univ. 

4. Rusu Gheorghe 

5. Dolgopol Angela 

6. Tabarcea Ala 

7. Teleucă Lina 

8. Bradu Margareta 

9. Romanciuc Elena 

10. Ţurcanu Olesea 

11. Guştiuc Ala 

12. Zbîrciog Valeriu 

13. Maximilian Silvestru 

14. Ţăruş Victoria 

Tranziţia actuală este marcată de 

transformări complexe şi profunde în toate 

domeniile de activitate, cu mari implicaţii 

economice, sociale şi de mediu, proces care 

are o amploare şi o viteză fără precedent în 

istoria lumii. 

"Noua economie" marchează o nouă 

tranziţie fundamentală în istoria dezvoltării 

societăţii omeneşti, şi se estimează că 

durata acestei tranziţii de la societatea 

industrială la societatea globală 

"reţelizată" bazată pe cunoştinţe, va fi între 

20 şi 30 ani. A fost cercetată metodologia 

de evaluare a societăţii bazată pe 

cunoaştere. 

Au fost stabilite directiile de cercetare 

pentru anul 2014:  

Probleme ale formării societăţii bazate pe 

cunoaştere în Republica Moldova. 
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III. COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

III.1. Instituţiile cu care au fost colaborări 

 

III.2. Modul de colaborare (Se enumără proiectele şi granturile, stagierele, acordurile de colaborare, participarea la 

realizarea programelor ştiinţifice internaţionale, participarea la diferite manifestări ştiinţifice  internaţionale etc.) 

Administrarea Afacerilor:   

Participarea la proiectul: Posibilities and limits,challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-

accession best practice and experience to Moldova’s and Georgia’s preaccession process. 

  

Participarea la workshop organizat de doctoranzii germani cu tema : The Role of Institutions for 

Efficiency and Growth" 

 

Participarea în cadrul unui  workshop internaţional cu tema: From Informal to Insurgent Governance: 

Modes and Transformation of Social Capital in the Caucasus (and beyond)‖ 

 

Prezentarea temei: „Republic of Moldova and European Union‖ în cadrul unui seminar public 

organizat de Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia (TSU). 

 

Participarea la International Scientific-Practical Conference „Actual Problems of Development of 

Economy and Economic Science‖,  

 

Asistarea la seminare ştiinţifice internaţionale din cadrul Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 

Georgia (TSU) organizate de profesori germane cu tema: 

a)  The International Economic Forum on Entrepreneurship, 

b) Money or Morality? 

c) The International Interdisciplinary Conference European Values and Identity. 

 

Participarea la dezbateri in cadrul conferintei internationala organizata de fac.Stiinte economice, pe 

data de 31-01 noiembrie 2014; 

 

Participarea la woshopul cu genericul: „Aspectele motivationale si team-building-ul‖, organizat de 

A.O. Reprezentatia „SOIR-MOLDOVA‖ 

 

11.817.08.49A LCŞ: „Tehnologii Informaţionale‖, PROIECTUL „METODOLOGII ŞI TEHNOLOGII 

MODERNE ALE PRODUSELOR SOFTWARE (PS)‖ în cadrul cercetător ştiinţific 

 

Participări în cadrul Proiectelor de cercetare. Cercetătorii catedrei „Administrarea Afacerilor‖ 

 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia(TSU); CICO (Centrul de Instruire si Consultanta 

Organizationala); Institutul Superior  de Ştiinţe Agronomice, Agro-alimentare, Horticole si de Peisaj 

AGROCAMPUS Ouest, Rennes (Franta); Institutul Politehnic din Braganca, Portugalia; Institutul de 

Cercetări Economice şi Sociale al Academiei Române Gh. Zane, filiala Iaşi; Universitatea „Al. I 

.Cuza”, Iaşi;Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic din R. Moldova (AITT);Agenția de Stat 

pentru Protecția Proprietății Intelectuale din R. Moldova (AGEPI);Academia de Studii Economice din 

Moldova;Universitatea Tehnică a Moldovei;Universitatea Agrară de Stat din R.Moldova; Universitatea 

Cooperatist-Comercială din Moldova;Universitatea de Stat ‚A.Russo” din Balti; Universitatea de Stat 

din Comrat. Universitatea din Jerona, Spania, Institutul de Economie al Academiei de Științe din 

Rusia, Universitatea de Stat din Virginia (SUA), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

(România), Universitatea Tomis din Constanța (România), Universitatea Națională din Georgia, 

Universitatea de Stat „Ivane Javakhishvili” din Tbilisi (Georgia), Universitatea Georgiană a Sfîntului 

Andrei, Universitatea de Stat din Suhumi (Georgia), Universitatea Internațională Caucaziană 

(Georgia).Universitatea ”Spiru Haret”, România,Universitatea Ovidius, Constanta, Romania, 

Universitatea Tomis, Constanta, Romania, Central European University (CEU), Budapesta, Hungary 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”  Iaşi, România,Universitatea Economică de Stat din 

Odesa.Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “ Gh. Zane”.Institutului Economie Aplicată, Praga, 

Republica Cehă, Минский Институт Управления.Academia Română, filiala Iaşi, România 

Academia de Studii Economice (ASE), Bucuresti, Romania,Technology Innovation International (TII) 

The Global Gateway to Innovation,Universitatea din Georgia, Tbilisi ,Universitatea de Stat din 

Virginia, Catedra Ştiinţe Politice, Administrative şi Economice, SUA;Institutul Ceh de Economie 

Aplicată şi FONTES RERUM, Cehia;Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, 

Moscova;Институт социально-экономической политики народонаселения АН РФ, Moscova; 

Institutul de Economie al AŞ a Rusiei, Moscova;Universitatea Umanitară de Stat din Rovno, Ukraina. 

Universitatea Jagielloniană din Cracovia, PoloniaAmerican Romanian Academy of Arts and Sciences 

(ARA),The University of European Political and Economic Studies „Constatin Stere 
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participă şi la diverse proiecte de cercetare. Aceasta reprezintă una dintre direcţiile prioritare în 

dezvoltarea şi intensificarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul catedrei. 

In perioada de referinta,  cercetatorii stiintifici ai catedrei „Administrarea Afacerilor‖ au fost si sunt 

implicati in derularea urmatoarelor proiecte de cercetare si comunitare: 

 

Proiectul TEMPUS - Nr. 516 597-Tempus-1-2011-1-Fr - ―Creation reseau universities thematiques en 

sciences appliqueees et economiques en Moldavie‖, realizat in colaborare cu Institutul Superior  de 

Ştiinţe Agronomice, Agro-alimentare, Horticole si de Peisaj AGROCAMPUS Ouest, Rennes (Franta), 

sub egida Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM), în parteneriat cu Academia de Studii Economice 

din Moldova (ASEM), Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM), Universitatea Cooperatist 

Comercială din Moldova (UCCM), Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat din Cahul 

si Universitatea de Stat „Al. Russo‖ din Balti.  

Termenul de realizare a proiectului este: 15.10.2011-15.10.2014. Din partea catedrei Administrarea 

Afacerilor sunt implicati in proiect conferenţiarul catedrei dr. Marian Jalencu, in calitate de membru 

al grupului de lucru Economie, precum si lectorii catedrei Viorica Rugina si Olga Priseajniuc, in 

calitate de asdistenti-creatori de curs.  

 

Proiectul Tempus 530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-TEMPUS-JPGR „La Manche‖ -  „Leadership si 

Managementul schimbarii in institutiile superioare de invatamint‖, care are următoarele scopuri: 

- acumularea cunostintelor in domeniul managementului schimbarii ca un proces constant in cadrul 

institutiilor de invatamint superior; 

- schimb de experienta cu alte institutii de invatamint superior din diferite tari privitor la liniile 

directoare pentru managementul schimbarii; 

- acumularea cunostintelor referitor la procesul de  „leadership‖ care este un concept relativ nou 

pentru societatea R.Moldova; 

- acumulare de experienta privitor la dezvoltarea potentialului de leadership.  

 

Catedra Administrarea Afacerilor are Acord de Colaborare cu Institutul de cercetări economice şi 

sociale „Gh. Zane‖, Filiala Iaşi, Academia Română. In cadrul acestui Acord de colaborare, profesorii 

catedrei participa traditional la Zilele Academice organizate anual la Iasi, la manifestari stiintifice, 

precum si la colaborari de cercetari stiintifice in comun. Profesorii catedrei Administrarea Afacerilor 

participa cu comunicari stiintifice in cadrul manifestarilor stiintifice organizate anual la Iasi (in 

perioada septembrie-octombrie) in cadrul Zilelor Academice Ieşene. 

 

Finanţe şi Bănci: 

I. Participarea în proiecte internaționale: 

1.  LMPH N°544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR « Licence Masters professionnels en 

management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en  

Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie » - Ulian Galina – coordonator regional de proiect, 

Castraveț Lucia – coordonator tehnic de proiect,  Mulic Andrei, Gheorghița Eugenia, Lachi 

Cristina – participanți în cadrul unor activități prevăzute conform planului de lucrul; 

2. 11.817.08.34 A Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a 

statului în conformitate cu standardele UE – Ulian Galina, Rotaru Lilia; 

3. EU-PREACC, PIRSES-GA-2012-318911 „Possibilities and limits, challenges and obstacles 

of transferring CEE EU pre-accession best practice and experience to Moldova`s and 

Georgia`s pre-accession process‖, din cadrul SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, 

Marie Curie Actions People. International Research Staff Exchange Scheme – Covalschi 

(Vișanu)Tatiana; 

II. Organizarea diferitor manifestări științifice în cadrul facultății și participarea profesorilor 

catedrei la manifestări științificeinternaționale cît și cele naționale cu participare 

internațională, inclusiv conferințe științifice, simpozioane, seminare științifice și de 

instruire, mese rotunde etc. 

III. Participarea la proiectelor de mobilitate academică în cadrul programelor ERASMUS 

MUNDUS- Castraveț Lucia, Covalschi (Vișanu) Tatiana. 

 

Economie, Marketing şi Turism: 

 Participarea la conferinţe 

 Publicaţii comune 

 Participari la Conferinte Internationale 

 Elaborari de proiecte 

 Acorduri de colaborare 
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III.3. Rezultatele colaborării (Se enumără brevetele, publicaţiile comune etc.) 

Administrarea Afacerilor:   

Pe parcursul anului 2014 au fost publicate 2 articole internaţionale. 

 

Ca rezultat se enumara urmatoarele: 

-cunostinte acumulate in domeniul politicilor motivationale ca un proces constant in cadrul 

organizatiilor precum si in institutii de invatamint superior; 

-informatii privitor la modalitatile standard de prezentare a organizatiilor; 

- schimb de experienta cu alte institutii de invatamint superior din diferite tari privitor indeplinirea 

responsabilitatilor si monitorizarea proiectelor in ogranizatie; 

-cunostinte acumulate in procesul de  „leadership” care este un concept relativ nou pentru societatea 

R.Moldova; 

-acumulare de experienta privitor la dezvoltarea potentialului de leadership; 

 

1. Însuşirea şi analiza clasificării planurilor de afaceri. Determinarea punctele de variabilitate. 

2. Pregătirea materialelor cursului de instruire la distanţă „Business planificare în antreprenoriatului” 

3. Elaborarea curriculumului cursului de instruire la distanţă „Business planificare afacerilor” 

Elaborarea şi lansarea cursului de instruire la distanţă „Business planificare în antreprenoriatului” pe 

platforma Moodle. 

 

Participarea la seminare de instruire cu tema „ Leadership-ul si Managementul schimbării in instituțiile 

superioare de învățământ” în cadrul proiectului LaManche 

Finanţe şi Bănci: 

În anul 2014 membrii catedrei „Finanţe şi Bănci” au prezentat 51 rapoarte la manifestări ştiinţifice 

internaționale, cît și naționale cu participare internaţională. O descriere mai detaliată a acestor rapoarte 

este prezentată în următorul punct. Dificultatea extinderii cooperării ştiinţifice este influenţată, în 

special, de lipsa finanţării sau a unea insuficiente pentru finanţarea deplasărilor peste hotare. 

 

 

IV. CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE 

 

IV.1. Participare la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale 

Tabel 

Nr. 

d/o 

Denumirea manifestării, locul şi perioada desfăşurării Titlul comunicării 

1 2 3 

1 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„Politici şi mecanisme de inovare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional”, Chişinău, USM, 31 – 01 noiembrie 2014 

Modele de inovare opportune afacerilr mici 

şi mijlocii din Republica Moldova. 

2 Южно-российский институт управления-филиал 

федеральногогосударственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при президенте Российской Федерации»,2014 

The Role of  NGOs and international 

cooperation on development strategies in the 

context of the food sector of Moldova's 

integration into the European Union. 

3  

International Scientific-Practical Conference „Actual 

Problems of Development of Economy and Economic 

Science” on the 27th of June, Georgia 2014. 

 

Moldova’s and Georgia's economic 

relations with the European Union. 

4 Moldoscopie,Chişinău 2014 Exterior asupra dezvoltării durabile în 

sprijinul negocierilor zlsac dintre UE şi 

Georgia
1
 

 

5  

Universitas, Chişinău 2014 

Analiza schimburilor comerciale ale 

Republicii Moldova cu UE şi perspectivele 

semnării acordului ZLSAC ( zona de liber 

                                                           
1 Articol elaborat în cadrul proectului Marie Curie Action , EU-PREACC— Possibilities and limits, challenges and obstacles of 

transferring CEE EU pre-accession best practices and experience to Moldova’s and Georgia's pre-accession process (2013-

2017) 
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schimb aprofundat şi cuprinzător) 

 

6  

Conferinţa Internaţională:”Dezvoltarea economico-

socială durabilă a Euroregiunilor şi zonelor 

transfrontaliere”,  Bălţi, 27 iunie 2014. 

Probleme şi soluţii în procesul de motivare a 

personalului 

7 Conferinţa ştiinţifico-practică „Impactul calităţii 

resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a 

Republicii Moldova” 26.11.2014, Institutul Muncii 

Consolidarea capitalului uman din 

Republica Moldova pe piaţa Uniunii 

Europene 

8 Ediţia a IX a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale  

„Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

naţional și internaţional”, USM, 31 octombrie – 01 

noiembrie 2014 

Evaluarea sistemului inovaţional din  

R. Moldova 

9 Conferinţa Ştiinţifică a Facultăţii Ştiinţe Economice  a 

Universităţii de Stat din Moldova 31 octombrie – 01 

noiembrie 2014. 

Strategii de diminuare a costurilor- avantaj 

competitiv al întreprinderii 

 

10 Conferinţa ştiinţifică internaţională ediţia a IX-a „Politici 

şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional”, 31 octombrie -01 noiembrie 2014, 

Chişinău CEP USM, FŞE. 

ISBN 978-9975-71-574-4 

CZU: 33+316.3(082)=135.1=111=161.1 

P 75. 

«Классификация бизнес-планов для 

предпринимательства и определение 

ключевых составляющих каждого типа» 

(p.512-517) 

11 Forumul economic „Sinergia umană din contextul 

comerţului transfrontalier România-Ukraina-

R.Moldova”, Iaşi, octombrie, 2014. 

Participant din cadrul forumului 

12 Conferinţa internaţională „Energie, Eficienţă, Ecologie şi 

Educaţie”. Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare 

internaţională, ediţia 2-a, 10-11 aprilie, 2014 Chişinău 

“ Modelarea regimurilor hidraulice în 

SACET Chişinău”, Culegere de articole, 

pag. 200 - 206. 

 

13 Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare 

internaţională, ediţia 2-a, 10-11 aprilie, 2014 Chişinău 

„Aspecte ale regimului de funcţionare”, 

Culegere de articole, pag. 81-91. 

 

14 Conferinţa internaţională „Energie, Eficienţă, Ecologie şi 

Educaţie”. Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare 

internaţională, ediţia 2-a, 10-11 aprilie, 2014 Chişinău, 

„Aspecte tehnice şi economice de aplicare a 

compensatoarelor silfonice în SACET”, 

Culegere de articole, pag. 219 -225 

15 Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare 

internaţională, ediţia 2-a, 10-11 aprilie, 2014 Chişinău 

„SACET – consumator dependent esenţial 

de condiţiile meteorologice”, Culegere de 

articole, pag.168-174. 

 

16 Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare 

internaţională, ediţia 2-a, 10-11 aprilie, 2014 Chişinău 

„Aspecte de eficienţă energetică la 

consumatorii din cadrul SACET – 

consumator dependent esenţial de condiţiile 

meteorologice”, Culegere de articole, 

pag.175 -181. 

 

17 Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare 

internaţională, ediţia 2-a, 10-11 aprilie, 2014 Chişinău 

„Sistemul Geo-informaţional  - o 

componentă vitală a procesului tehnologic 

de producere”, Culegere de articole, pag.153 

-161. 

 

18 VII Conferinţa tehnico-ştiinţifică internaţională 13-15 

noiembrie 2014. Probleme actuale ale urbanismului şi 

amenajării teritoriului 

„Reflecţii SACET vizavi sistem autonom”, 

Culegere de articole, volumul II, pag.123-

126. 

 

19 VII Conferinţa tehnico-ştiinţifică internaţională 13-15 

noiembrie 2014. Probleme actuale ale urbanismului şi 

amenajării teritoriului 

„Oportunităţi de utilizare a 

compensatoarelor lenticulare în SACET” , 

Culegere de articole, volumul II, pag.127-

132. 
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20 Conferinţa internaţională „Energie, Eficienţă, Ecologie şi 

Educaţie”. Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare 

internaţională, ediţia 2-a, 10-11 aprilie, 2014 Chişinău 

„Opţiuni de modernizare a reţelelor termice 

de distribuţie ale sistemului de alimentare 

centralizat cu energie termică” , Culegere de 

articole, pag. 58 -64. 

21 Conferinţa internaţională „Energie, Eficienţă, Ecologie şi 

Educaţie”. Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare 

internaţională, ediţia 2-a, 10-11 aprilie, 2014 Chişinău 

„Sisteme autonome în cadrul blocului 

locativ cu încălzire centralizată-mit şi 

realitate”, Culegere de articole, pag.145 -

152. 

 

22 Forumul Regional al Energiei din Europa Centrală şi de 

Est – FOREN 2014 cu tema „Energia de mâine – de la 

viziune la realitate”, Bucureşti, România, în perioada 22-

26 iunie 2014, organizat sub auspiciile Consiliului 

Mondial a Energiei – London Office şi de către 

Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al 

Energiei 

Participant forum 

23 Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici si 

mecanisme de inovare si dezvoltare a proceselor 

economico-financiare si sociale in plan national si 

international”, Universitatea de de Stat din Moldova. 31 

octombrie – 01 noiembrie 2014.  

„Modele de inovare oportune afacerilor mici 

si mijlocii din RM „ , 

CEP, USM, 2014., pag. 462 

24 Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici si 

mecanisme de inovare si dezvoltare a proceselor 

economico-financiare si sociale in plan national si 

international”, Universitatea de de Stat din Moldova. 31 

octombrie – 01 noiembrie 2014. 

„Sistemul antreprenorial din RM si strategii 

de dezvoltare in contextul integrarii in UE” , 
CEP, USM, 2014., pag. 468 

25   Scientific Conference „Policies and Mechanisms  of 

inovation and development of economic , Financial and 

Social processes at national and international level” 

October 31-November 01, 2014 Chisinau, Republic of 

Moldova 

Participant 

26 

 

 

Conferinţa Știinţifică Internaţională 

„60 de ani de învățământ economic în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate, spre progres 

economic” Chișinău, ASEM, 27 februarie 2014 

Aspecte aferente metodelor de predare și  

organizare a disciplinei contabilităţii bancare  

în condițiile implementării SIRF 

Ștahovschi A. 

      27 

 

Seminarul Științific din cadrul Facultății Științe 

Economice, ședința din 27 februarie 2014 „Comerţul 

exterior al Republicii Moldova: evoluţia, structura. 

Datoria de stat a Republicii Moldova”. 

Managementul trilemei: reflecţii pro şi 

contra asupra cazului BCE 

Percic S., Apostoaie C., Cocriş V., Ulian G., 

28 Seminarul Științific din cadrul Facultății Științe 

Economice, ședința din 27 februarie 2014 „Comerţul 

exterior al Republicii Moldova: evoluţia, structura. 

Datoria de stat a Republicii Moldova”. 

Impactul procesului de expansiune a 

creditului asupra bunăstării sociale în 

Republica Moldova şi România. Un studiu 

comparativ 

Percic S., Apostoaie C., Ulian G., Cocriş V. 

29 Seminarul Științific din cadrul Facultății Științe 

Economice, ședința din 27 martie 2014 „Probleme ale 

spaţiului rural din Republica Moldova” 

Disparităţi interregionale în Republica 

Moldova: aspecte socio-economice 

Cojocaru M. 

30 Seminarul Științific din cadrul Facultății Științe 

Economice, ședința din 27 martie 2014 „Probleme ale 

spaţiului rural din Republica Moldova” 

Bugetele locale şi rolul acestora în 

dezvoltarea regională a Republicii Moldova 

Covalschi (Vișanu) T. 

31 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„Eastern Partnership states in the context of the 

europenization”, USM, Chişinău, 04 aprilie 2014; 

Public Budget Strategic Planning in the 

Republic of Moldova în its Way to Europe.  

Covalschi (Vișanu) T. 

32 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

Monetary, banking and financial issues in central and 

eastern EU member countries: how can central and 

eastern EU  members overcome the economic crisis? 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România, 

10-12 aprilie 2014 

Foreign direct investment – a key drive for 

growth and prosperity in Romania and the 

Republic of Moldova 

Ulian G., Turluc D. G., Popovici A. N. 

33 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

Monetary, banking and financial issues in central and 

eastern EU member countries: how can central and 

eastern EU  members overcome the economic crisis? 

The impact of the credit expansion on social 

welfare in ten developing and advanced 

economiess from the area of central, eastern 

and south-eastern Europe. 
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Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România, 

10-12 aprilie 2014 

Ulian G., Apostoaie C. M., Percic S. 

34 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

European Integration – Realities and perspectives, 

Universitatea Danubius din Galați, România, 16-17 mai 

2014, ediția a IX-a. 

Tax evasion, an integral part of coruption 

Ulian G.,Coca C.E. 

35 Seminarul Științific din cadrul Facultății Științe 

Economice, ședința din 22 mai 2014 „Oportunităţi de 

promovare, susţinere şi finanţare a antreprenoriatului în 

Republica Moldova” 

Incubatoarele de afaceri – sursă de 

încurajare şi promovare  a  tinerilor 

antreprenori 

Doga-Mîrzac M. 

36 Seminarul Științific din cadrul Facultății Științe 

Economice, ședința din 22 mai 2014 „Oportunităţi de 

promovare, susţinere şi finanţare a antreprenoriatului în 

Republica Moldova” 

Impactul impozitelor asupra dezvoltării 

antreprenoriatului din Republica Moldova 

Gheorghița E. 

37 Seminarul Științific din cadrul Facultății Științe 

Economice, ședința din 22 mai 2014 „Oportunităţi de 

promovare, susţinere şi finanţare a antreprenoriatului în 

Republica Moldova” 

Factoringul, soluţie pentru finanţarea 

antreprenoriatului din Republica Moldova 

Gherjavca S. 

38 Worshop-ul cu participare internațională  

„From Informal to Insurgent Governance: Modes and 

Transformation of Social Capital in the Caucasus (and 

beyond)”, TSU, Tbilisi, Georgia, 7-9 iunie 2014. 

Public budget and Governance in the CIS: 

evidence from Georgia and Moldova 

Covalschi (Vișanu) T. 

39 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  

„Actual Problems of Development of Economy and 

Economic Science”, TSU, Tbilisi, Georgia 27-28 iunie 

2014 

Moldova’s and Georgia's Economic 

Relations with the European Union 

Diaconu T., Covalschi (Vișanu) T. 

42 Conferinţa Știinţifică Internaţională 

„Progrese în  teoria deciziilor economice în condiții de 

risc și incertitudine”. Iași, AȘR filiala Iași, ICES 

Gh.Zane. 19 septembrie 2014 

Stabilirea condiţiilor şi a posibilităţilor de 

aplicare a metodelor moderne de 

management. 

Ștahovschi A. 

43 Conferinţa Știinţifică Internaţională 

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. 

Chișinău, ASEM. 26-27 septembrie 2014.  

Unele aspecte ale sistemului de planificare,  

bugetare  şi  evidență a activităţii instituţiilor 

publice. Ștahovschi A. 

44 Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică  

„Creşterea economică în condiţiile globalizării”, 16 – 17 

octombrie 2014. Institutul Naţional de Cercetări 

Economice. Chişinău, 2014 

Riscul de sărăcie şi excluziune socială in 

mediul rural din Republica Moldova. 

Cojocaru M., Timofti Gh. 

45 Seminarul Științific din cadrul Facultății Științe 

Economice, ședința din 23 octombrie 2014 „Oportunităţi 

de finanţare şi sprijin european pentru cercetare, inovare 

şi creştere economică în Republica Moldova” 

Internaţionalizarea cercetării şi a 

învăţământului superior: impact şi necesitate 

Cojocaru M. 

46 Conferinţa Știinţifică Internațională (Ședința Plenară) 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Sarcinile politicii concurenţiale în contextul 

managementului  strategic a băncii 

comerciale 

Ștefaniuc O. 

47 Conferinţa Știinţifică Internațională (Ședința Plenară) 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Evoluţia ratei de schimb a leului 

moldovenesc: analiză retrospectivă (1993-

2014) şi aprecierea consecinţelor                                                                        

Patraș M.  

48 Conferinţa Știinţifică Internațională (Ședința Plenară) 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Incubatoarele de afaceri-sursă de încurajare 

și promovare a tinerilor antreprenori  

Doga-Mîrzac M. 

49 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Sincronicitatea ciclurilor de creditare în 

Uniunea Europeană. O abordare empirică 

Ulian G., Percic S., Apostoaie C.M.,  

Leon D.D. 

50 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

Transmisia ratelor dobânzilor dinspre piaţa 

monetară interbancară spre piaţa bancară de 
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proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

retail 

Cocriş V., Ulian G., Apostoaie C.M.,  

Percic S., 

51 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Uniunea bancară, mecanism unic de 

supraveghere. 

Ulian G., Coca C. E.  

52 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Modalități de eficientizare a economiei 

naționale 

Ulian G., Caprian Iu., Maximilian S. 

53 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Realizări și practici ale Republicii Moldova 

în domeniul controlului intern în contextul 

de integrare europeană. 

Caprian Iu., Ștefaniuc O., Rotaru L.  

54 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Finanțarea cercetării științifice în 

universitățile din Republica Moldova: 

tendințe si perspective 

Ulian G., Cojocaru M. 

55 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Probleme actuale ale sistemului de asigurări 

cu pensii private în Republica Moldova. 

Filip A. 

56 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Direcţiile de perfecţionare a stimulării 

fiscale a proceselor economice în Republica 

Moldova 

Ștahovschi A.  

57 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Politica fiscală aplicabilă în cazul 

finanţărilor  externe nerambursabile. 

Ștahovschi A., Bucuci O., Dima G. 

58 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Мнимые и реальные оценки финансового 

состояния предприятия 

Danilcenco L. 

59 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Rolul administrării fiscale şi controlul fiscal 

în asigurarea stabilităţii macroeconomice în 

Republica Moldova 

Rotaru L., Caprian Iu., Covalschi T. 

60 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Impactul impozitelor şi taxelor locale asupra 

dezvoltării infrastructurii locale în unităţile 

administrativ-teritoriale în Republica 

Moldova 

Rotaru L, Hulapova T. 

61 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Managementul datoriilor unităţilor 

administrativ-teritoriale 

Rotaru L, Postovan L., Secrieru V. 

62 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Использование теории хаоса в риск – 

менеджменте 

Mulic A.  
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63 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Criza financiară – etapă în dezvoltarea 

ciclică a economiei. 

Mihalachi R. 

64 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Stabilitatea financiară – elementul esenţial în 

funcţionarea, creşterea şi dezvoltarea 

întreprinderii 

Labliuc Sv.  

65 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Căile de asigurare a gradului de autonomie a 

administraţiei publice locale în condiţiile 

Republicii Moldova 

Gheorghița E., Hulapova T.  

66 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Reguli bugetare ale țărilor europene în 

domeniul planificării bugetului 

Covalschi T. 

67 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

The role of factoring for financing small and 

medium enterprises 

Bumbac D., Bumbac M. 

68 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Mezaninul financiar – noua tehnică 

alternativă  pentru finanțarea afacerilor 

Bumbac D. 

69 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

История развития страхования 

Caprian Iu., Ulian E. 

70 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Importanţa reglementării şi supravegherii 

activităţii bancare în vederea asigurării 

stabilităţii financiare 

Gîrlea M. 

71 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Efectele crizei asupra  managementului 

firmelor de turism şi impactul acesteia 

Lachi C. 

72 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Cadre legislatif et reglementaire pour creer 

et developper les activites des petites et 

moyennes entreprises  

Doga-Mîrzac M. 

73 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

 

L’efficacité du contrôle financier dans le 

cadre de l’amélioration du mécanisme de 

gestion du bien public. 

Caprian Iu., Colţov Iu., Timofti G.  

74 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

L'essence et la nécessité d'assurer 

l'indépendance des organismes de contrôle 

Caprian Iu. 
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75 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Les moyens de financement pour les pme 

europeennes 

Castraveț L. 

76 Conferinţa Știinţifică Internațională 

Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

Abordări conceptuale privind politica 

bugetar-fiscală 

Grosu D.  

77 Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare 

internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 10 - 

11 noiembrie 2014. USM. Chişinău, 2014 

Internaţionalizarea învăţământului superior: 

tendinţe şi impact.  

Cojocaru M.  

78 Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare 

internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 10 - 

11 noiembrie 2014. USM. Chişinău, 2014 

Subvenţionarea investiţiilor în inovaţii. 

Cojocaru M., Timofti Gh. 

79 Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici şi 

mecanizme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31 octombrie – 01 noiembrie 2014, 

Chişinău 

 

„Abordarea auditului performanţei şi 

practica acestuia în Republica Moldova” 

(Dolghi Cristina) 

Aplicarea metodei marjei de contribuţie în 

diagnosticul profitului (Tcaci Natalia, Tcaci 

Alexandru) 

Consideraţii privind contabilitatea costurilor 

de producţie conform noilor 

SNC.(Luşmanschi Galina) 

Calculaţia costului-între contabilitate şi 

fiscalitate(Panuş Valentina) 

Particularităţi ale managementului riscului 

în activitatea societăţilor de asigurări 

(Macovei Tatiana) 

Evaluarea portofoliului de credite şi 

contabilitatea acestora în băncile 

comerciale(Lisnic Victoria) 

Implimentarea tehnologiilor informaţionale 

moderne în sistemul financiar - contabil. 

(Lavrenciuc Lilia, Gavrilaş Natalia) 

“Determinarea pragului de semnificaţie în 

contextul aplicării Standardelor 

Internaţionale de Audit”., (Petreanu Elena) 

Прогнозирование временного ряда на 

базе платформы DEDUCTOR (Apetrii 

Natalia) 

Influenţa capitalului în dezvoltarea social 

economică a societăţii (Zagaevschi Galina) 

Unele aspecte privind formarea deprecierii 

creditelor în cadrul băncilor comerciale 

(Raieţchi Eugeniu) 

Caracteristici ale activităţii unităţilor de 

alimentaţie publică şi impactul lor asupra 

organizării contabilităţii(Guţu Stela) 

Racordarea competenţelor tinerilor 

specialişti din domeniul TI la cererile pieţei 

forţei de muncă: probleme şi soluţii (Sergiu 

Tutunaru, Tîrşu Valentina) 
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Gestiunea cererilor legate de despăgubiri şi 

înregistrarea acestor cheltuieli în 

contabilitatea societăţilor de asigurări 

(Dolghi Vladimir) 

 

80 Conferinţa Stiinţifică Internaţională “Modalităţi de 

eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul 

dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova” 

din data de 1 noiembrie, 2014 

“Modalităţi de eficientizare a sistemului 

economico-financiar în scopul dezvoltării 

economice durabile a Republicii Moldova” 

(Grigor Raisa, Terzi Dumitru, Malai Ela, 

Iacob Aliona, Macovei Tatiana, Scacunova 

Liudmila, Lisnic Victoria, Garştea Ala, 

Zagaevschi Galina, Tatarciuc Ala, Roşca 

Iurie, Cojocari Ala) 

81 Conferinţa Naţională Didactico-Ştiinţifică, Chişinău, 27 

februarie, 2014 

„Predarea- învăţarea disciplinelor de 

contabilitate, audit şi analiza economică în 

contextul noilor reglementări” (Dolghi 

Cristina, Morari Galina, Malai Ela, Iacob 

Aliona, Macovei Tatiana,Lisnic Victoria, 

Lavrenciuc Lilia) 

 

82 Seminarul Ştiinţific organizat la Facultatea Ştiinţe 

Economice USM ,din data 23 ianuarie 2014 

„Strategiile dezvoltării Republicii Moldova” 

partea a II-a (Dolghi Cristina, Petreanu 

Elena, Lisnic Victoria, Tîrşu Valentina) 

83 Seminarul Ştiinţific organizat la Facultatea Ştiinţe 

Economice USM ,din data 27 martie 2014 

„Probleme ale spaţiului rural din Republica 

Moldova” (Dolghi Cristina, Iacob Aliona, 

Morari Galina, Zagaevschi Galina, Apetrii 

Natalia, Sprîncean Galina, Bespalco Elena, 

Costeţchi - Juşca Oxana) 

84 Seminarul Ştiinţific organizat la Facultatea Ştiinţe 

Economice USM ,din data 30 aprilie 2014 

„Probleme socio-economice ale ţărilor 

partenere economiei Republicii Moldova” 

(Dolghi Cristina, Morari Galina, Macovei 

Tatiana,Iacob Aliona, Lisnic Victoria, Guţu 

Stela, Lavrinciuc Lilia, Tatarciuc Ala) 

 

85 Seminarul Ştiinţific organizat la Facultatea Ştiinţe 

Economuice USM ,din data 23 octombrie 2014 

„Oportunităţi de finanţare şi sprijin european 

pentru cercetare, inovare şi creştere 

economică în Republica Moldova”,  (Dolghi 

Cristina, Luşmanschi Galina, Malai Ela, 

Macovei Tatiana, Lisnic Victoria, Garştea 

Ala, Petreanu Elena,  

Zagaevschi Galina, Achinfeeva Nina, Terzi 

Dumitru) 

86 Seminarul Ştiinţific organizat la Facultatea Ştiinţe 

Economuice USM ,din data 27 noiembrie 2014 

„Managementul în domeniul serviciilor 

publice:modalităţi de organizare şi bune 

practici” (Lisnic Victoria, Macovei Tatiana, 

Petreanu Elena, Zagaevschi Galina, Guţu 

Stela, Malai Ela, Malai Maria) 

87 Международная научная конференция в Молдавской 

Экономической Академии, апрель 2014. 

Материальная мотивация персонала в 

отрасли сельское хозяйство в АТО 

Гагаузия. (Onofrei A.) 

88 Международная научно-практическая конференция в 

Молдавском государственном университете 29-30 

октября 2014, Кишинѐв 

Состояние, проблемы и перспективы 

развития винодельческой отрасли АТО 

Гагаузия.( Onofrei A.) 

89 Международная научно-практическая конференция в 

Молдавском государственном университете 29-30 

октября 2014, Кишинѐв 

Основы управления земельными 

ресурсами.( Onofrei A.) 
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90 Международная научно-практическая конференция в 

Славянском университете в Р. М., Кишинѐв, 20-21 

ноября 2014г. 

Диагностика основных мотивов-стимулов 

и антимотивов-антистимулов персонала 

малых и средних винодельческих 

предприятий АТО Гагаузия.( Onofrei A.) 

91 Международная научно-практическая конференция в 

Славянском университете в Р. М., Кишинѐв, 20-21 

ноября 2014г. 

Оценка туристического потока в 

Восточной Европе.( Onofrei A.) 

92  În: Materialele III conferinței internaționale „Актуальнi 

проблеми теорii та практики менеджменту. Одеса: 

ОНПУ 

Структурные реформы под влиянием 

международных банковских кредитов 

(Gribincea A.) 

93 În: Materialele III conferinței internaționale „Актуальнi 

проблеми теорii та практики менеджменту. Одеса: 

ОНПУ, 2014, 

The new pages of economic relationship 

under United States and European Union. 

(Gribincea A.) 

94 Современные проблемы технологий торгового и 

гостиничного сервиса» Казань, Русия 

Развитие в странах западной Европы от 

спада к подъему (Gribincea A.)  

95 Economic growth in conditions 

of globalization. International Scientific and Practical 

Conference IX-th edition INCE, Chișinău: Vol. I, 2014, 

p.78-84 

O analiză a dezvoltării industriei și a 

potențialului de producție a gazelor de 

șist(Gribincea A.) 

96 Economic growth in conditions 

of globalization. International Scientific and Practical 

Conference IX-th edition INCE, Chișinău: Vol. I, 2014, 

p.78-84 

Diplomatia economică a Republicii 

Moldova – cheia succesului relațiilor externe 

de comerț(Gribincea A.) 

97 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. p.368 

Determinanţii vectorului dezvoltării 

sustenabile în Republica Moldova(Hămuraru 

M. Zbîrciog V.) 

98 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. 

Migrația forței de muncă în Republica 

Moldova și parteneriatul de mobilitate 

încheiat de aceasta cu Uniunea Europeană 

(Roşca P.) 

99 Materialele conferinței științifice internaționale, ediția a 

IX-a, Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în plan 

național și internațional, USM, Chișinău, 2014, p. 392-

396., ISBN 978-9975-71-574-4. 

Rolul logisticii în evoluția circuitelor 

comerciale mondiale.( Bulat V.) 

100 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. 

Rolul organizațiilor financiare internaționale 

în desfășurarea reformelor economice din 

Republica Moldova (Teleucă L.) 

101 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. 

Diferențele dintre bunuri și servicii din 

perspectiva percepției calitătii(Buzdugan A.) 

102 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. 

Competitivitatea economiei naționale în 

contextul economiilor globalizate(Bradu M.) 

103 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. 

Serviciile publice: un  cadru particular  de 

producere a inovației(Grumeza T.) 
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104 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. 

Factori determinați ai cererii agregate în 

economia  Republicii Moldova(Țăruș V.) 

105 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. 

Эволюция европейской интеграции: 

тенденции, противоречия, современная 

специфика (Dilan N.) 

106 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. 

Modele ale statului bunăstării(Țurcanu O.) 

107 Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi 

inovarea în economia cunoaşterii”,     26-27 septembrie 

2014  ASEM, Academia Română, Institutul Naţional de 

Cercetări Economice „Costin C.Kiriţescu” 

Valorificarea aspirațiilor modernizării 

Țărilor Europei de Sud-Est (provocări, 

așteptări, realități)( Țurcanu O.) 

108 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. 

Преодоление экологического кризиса на 

основе социально-экономического 

развития(Dubovca M.) 

109 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. 

Мировой финансовый кризис и его 

влияние на развитие экономики 

Республики Молдова(Dubovca M.) 

110 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. 

Modele de inovare oportune afacerilor mici 

și mijlocii din Republica Moldova(Mironov 

S.) 

111 Conferinţă Științifico-Practică Internaţională „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional” din 31.10.-01.11.2014. 

Les moyens de financement pour les PME 

europeennes(Castraveț L.) 

     112 ştiinţifică naţională cu participare internaţională ediţia a 

I-a  Turismul şi dezvoltarea cumunitară, Tourism and 

Community Development, Туризм и развитие общин, 

Turismo y desarrollo comunifario, Tourisme et 

développement communautaire 

Modalităţi de negociere a serviciilor in 

întreprinderile de turism din Republica 

Moldova Sesiunea(Gribincea A.) 

113 Conferinţă Științifico-Practică „Inovaţii prin intermediul 

TIC în învăţămîntul universitar şi preuniversitar din 

republica Moldova” din 19.12.2014, Universitatea de 

Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul 

Evaluarea electronică - necesitate obiectivă 

în învăţămîntul universitar. 

( Hămuraru M.)  

114 În: Materialele Conferinței naționale cu participare 

internaționale, Strategii și Politici de Management în 

Economia Contemporană, ediția III, 2014 

Angajarea pe viață - particularitate a culturii 

organizaționale în Japonia (Călugăreanu I.) 

 

IV.2. Organizarea Manifestărilor Ştiinţifice 

 A. 

1. Denumirea manifestării 

Atelierul facultăţii Ştiinţe Economice al Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională 

„Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare” din 10 noiembrie 2014 

2. Denumirea organizaţiei 

Facultatea Stiinte Economice, Universitatea de Stat din Moldova 
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3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Galina Ulian – doctor habilitat în economie, profesor universitar, decan al facultăţii Știinte 

Economice, USM 

Moderatori: Cojocaru Maria, dr., conf. univ, prodecan, membru al catedrei Finanţe şi Bănci,  

Covalschi Tatiana lector magistru, catedra Finanţe şi Bănci 

4. Participanţi  

În programul atelierului au fost înregistrate 15 persoane (13 rezumate al ale articolelor publicate),  

inclusiv o persoană din  străinătate, şi anume Ilie Pușcaș, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 

România, care însă nu a fost prezentă la această manifestaţie ştiinţifică. În total au prezentat 

comunicările 3 profesori din cadrul facultăţii, inclusiv un partcipant din cadrul Catedrei Finanţe şi 

Bănci. La atelier au fost prezenţi şi profesori din cadrul facultăţii. 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Discuţiile au fost concentrate asupra dezvoltării cercetării și inovării în Republica Moldova, ca factor 

ce ar putea genera dezvoltarea economică în țară. Dezbaterile pe seama comunicărilor au fost atractive 

şi destul de productive, obiectivele acestei conferinţe fiind, deci, pe deplin realizate. 

 

B. 

1. Denumirea manifestării 

Conferinţa Știinţifică Internațională „Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a proceselor 

economico-financiare și sociale în plan național și internațional”: Ediția a IX, 31 octombrie-

01noiembrie, 2014, USM, Chişinău 

2. Denumirea organizaţiei 

Facultatea Stiinte Economice, Universitatea de Stat din Moldova 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Ulian Galina, dr. hab., prof. univ., decal al Facultății Științe Economice; 

Ştefaniuc Olga, dr., conf. univ, șef al Catedrei Finanțe și Bănci; 

Doga-Mîrzac Mariana, dr., conf. univ., membrul al Catedrei Finanțe și Bănci. 

4. Participanţi  

Numărul total al autorilor și coautorilor, incluși în programul conferinței ajunge pînă la 129 persoane 

cu 108 de articole. Geografia participanților Conferinței este foarte variată, incluzând următoarele 

orașe: Chișinău, Tbilisi (Georgia), Suhumi (Georgia), Virginia (SUA), Iași (România), Constanța 

(România), Sorbona (Franța) și 27 de instituții și organizații din țară, așa ca Universitatea de Stat din 

Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, UPS Ion 

Creangă, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, 

Universitatea „B.P. Hașdeu‖ din Cahul, Universitatea de Stat „Alecu Russo‖din Bălți, Universitatea 

Europeană din Moldova, Institutul de Cercetare Juridică și Politică din Moldova, Institutul Național 

de Cercetări Economice, Comisia Națională a Pieții Financiare, Consiliul Național pentru Acreditare 

și Atestare, Banca Națională a Moldovei, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, BC 

„Moldindconbank‖ SA, Moldova-Gaz SA, cît și din străinătate, așa ca Institutul de Economie al 

Academiei de Științe din Rusia, Universitatea de Stat din Virginia (SUA), Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza‖ din Iași (România), Universitatea Tomis din Constanța (România), Universitatea 

Națională din Georgia, Universitatea de Stat „Ivane Javakhishvili‖ din Tbilisi (Georgia), 

Universitatea Georgiană a Sfîntului Andrei, Universitatea de Stat din Suhumi (Georgia), Universitatea 

Internațională Caucaziană (Georgia). 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Conferința a demonstrat existența unui înalt potențial productiv al științei economice. În articolele 

prezentate autorii au făcut analize cu referirre la temele alese, au elaborat recomandări cu privire la 

creșterea eficienței activității întreprinderilor, ramurilor economice, intervenției statului în economie, 

În condițiile implementării recomandărilor înaintate unitățile economice vor putea să-și 

îmbunătățească activitatea în compartimentele gestiunii economico-financiare, contabilitații și 

practicii auditului, managementului entității corespunzător standardelor internaționale. 

În baza materialelor conferinței a fost editată culegerea cercetărilor științifice a participanților în 

volum de 555 pagini.. 

  

C. 
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1. Denumirea manifestării 

Seminarul Ştiinţific organizat în cadrul Facultăţii Ştiinţe Economice 

2. Denumirea organizaţiei 

Facultatea Stiinte Economice, Universitatea de Stat din Moldova 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Ulian Galina, dr. hab., prof. univ, decan, membru al catedrei Finanţe şi Bănci  

Castraveţ Lucia, dr., conf. univ, prodecan, membru al catedrei Finanţe şi Bănci   

Covalschi Tatiana, lector magistru, membru al catedrei Finanţe şi Bănci 

4. Participanţi  

La şedinţele Seminarului Ştiinţific participă cadrele didactice şi doctoranzii din cadrul facultăţii. În 

total au fost organizate 7 şedinţe a Seminarului Ştiinţific, cea de a patra şedinţă fiind preconizată 

pentru 18 decembrie, tema „Analiza politicii monetare şi de credit a Băncii Naţionale a Moldovei în 

perioada 1991-2014: propuneri de ameliorare‖. Tematica şedinţelor care au avut loc, precum şi 

numărul de participanţi se prezintă după cum urmează: 

23 ianuarie 2014 - Strategiile dezvoltării Republicii Moldova (II) – 34 participanţi; 

27 februarie 2014 - Comerţul exterior al Republicii Moldova: evoluţia, structura. Datoria de stat a 

Republicii Moldova.– 28 paticipanţi; 

27 martie 2014 - Probleme ale spaţiului rural din Republica Moldova - 28 participanți 

30 aprilie 2014 Problemele socio-economice ale ţărilor partenere economiei Republicii Moldova – 

18 participanți 

22 mai 2014 - Oportunităţi de promovare, susţinere şi finanţare a antreprenoriatului în Republica 

Moldova - 27 participanți 

23 octombrie 2014 - Oportunităţi de finanţare şi sprijin european pentru cercetare, inovare şi 

creştere economică în Republica Moldova - 35 participanți 

27 noiembrie 2014 - Managementul în domeniul serviciilor publice: modalităţi de organizare şi bune 

practici - 34 participanți 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Şedinţele Seminarului Ştiinţific prezintă interes pentru profesorii din cadrul facultăţii datorită faptului 

că în cadrul Seminarului se pun în dezbaterea probleme actuale legate de diferite aspecte ale 

funţionării economiei naţionale, dar şi a celei internaţionale. Drept rezultat principal al cercetărilor 

efectuate de raportori şi coraportori se poate menţiona elucidarea problemelor dezvoltării economiei 

autohtone şi recomandarea unor direcţii de soluţionare a acestora. Beneficiarii acestor sunt cadrele 

didactice din cadrul facultăţii. 

 

V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞI INOVARE A STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR 

 

Administrarea Afacerilor: 

 

V.1. Participarea studenţilor şi masteranzilor la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale 

(conferinţe, simpozioane etc.). Rezultatele participării . 

Coordonarea studenţilor pentru participarea la conferinţa ştiinţifică studenţească organizată de FŞE pe 

parcursul anului 2014. 

Participarea studenţilor la concursul ”Cel mai bun proiect Inovativ” 

Coordonator  conferinta stiintifică studentească   : 

Baxanea Natalia articol „  Antreprenoriatul social „– metitiune 

Cordonarea altor studenti participanti : Jereghe Cristina & Ciobu Victoria „Conceptul Zero defecte 

avantaj competitiv 

 

 

V.2.  Activitatea studenţilor în cadrul cercurilor 

Participarea studenţilor de la Specialitatea „Business şi Administrare” la Conferinţa Studenţească, 2014 

Jurizarea victorinelor studentesti si a conferintelor studentesti 

 

Activitatea științifică a studenților specialității Business și Administrare se desfășoară în cadrul 

cercului științific studențesc Laboratorul de Management ce activează în cadrul catedrei Administrarea 

Afacerilor. Cercul permite studenților să-și testeze abilitățile manageriale, să aleagă conducerea 

cercului, să elaboreze planuri de activitate, participând la manifestările organizate în alte universități în 

cadrul seminarelor active și al exercițiilor de producție în cadrul întreprinderilor, dar și al meselor 

rotunde cu invitarea specialiștilor și managerilor de succes.  
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În anul de dare de seamă – 2013 – în activitatea cercului științific studențesc au participat activ peste 

100 studenți de la anul II și III - Licență. În această perioadă au fost desfășurate mese rotunde și 

seminare active în teren. 

 

V.3   Burse şi premii câştigate in anul de referinţă 

Obţinerea unei burse pe parcursul anului 2014, prin intermediului proiectul CEE EU pre-accession 

best practice and experience to Moldova`s and Georgia`s pre-accession process 

Un student Gheorghe Rosfinski a câștigat un proiect de mobilitate de un semestru la Universitatea din 

Graz, Austria (Karl-Franzens-Universität Graz) 

Un student si un masterand au participat la doua conferinţe internaţionale (Iaşi – iunie şi octombrie) cu 

comunicări şi articole în publicaţii de gradul C 

Un student a publicat un articol in revistă electronică la Bucureşti 

 

Finanţe şi Bănci: 

 

V.1. Participarea studenţilor şi masteranzilor la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale 

(conferinţe, simpozioane etc.). Rezultatele participării . 

Şedinţele cercului studenţesc au permis celor mai buni studenţi să participe la Sesiunea naţională de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XVIII-a. În perioada 20-21 februarie în cadrul catedrei 

Finanţe şi Bănci s-a desfăşurat partea I, etapa I a Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice 

studenţeşti. Componenţa Comitetul de organizare şi a Juriului din partea catedrei au fost stabilite în 

cadrul şedinţei catedrei (Procesul-verbal nr.4 din 06 februarie 2014). De asemenea în cadrul Juriului a 

fost inclus şi Cojocaru Nicolae, membru al Alianţei Studenţilor Universităţii de Stat din Moldova 

(ASUSM). Ascultînd atent comunicările juriul format încadrul catedrei a hotărît: 

1. De a menţiona toţi participanţii la partea I, etapa I a Sesiuneii naţionale de comunicări ştiinţifice 

studenţeşti cu Certificate de participare. 

2. A menţiona cu diplome următorii studenţi: 

Diplomă de gradul I:  

1. Petrov Iulia. 

Diplomă de gradul II:    

1.  Bîtlan Anastasia;  

2. Fediko Maria. 

Diplomă de gradul III:   

1.  Prisăcaru Ecaterina; 

2.  Sava Victoria, Svitun Elena. 

3. Reieşind din calitatea înaltă a materialelor prezentate de participanţi Juriul a decis a înainta următorii 

reprezentanţi la partea a II-a, etapa I a Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti:  

1. Petrov Iulia, gr. FB1203, Inovaţiile în sistemul bancar actual al Republicii Moldova, 

coordonatori Ştefaniuc Olga, dr., conf. univ., Lachi Cristina, lector univ.; 

2. Bîtlan Anastasia, gr. FB103, Incidenţa fiscală a taxelor vamale asupra comerţului internaţional 

şi în Republica Moldova, coordonator Castraveţ Lucia, dr., conf. univ.; 

3. Fediko Maria gr. FB1204, Conceptul acordării subvenţiilor în Republica Moldova, 

coordonator Vişanu Tatiana, lector univ.; 

4. Prisăcaru Ecaterina, gr. FB1205, Leasingul financiar –trăsături specifice în Republica 

Moldova, coordonatori Ştefaniuc Olga, dr., conf. univ., Lachi Cristina, lector univ.; 

5. Sava Victoria, Svitun Elena, gr. FB1003, Strategii şi tactici de preţ pe piaţa telefoniei mobile 

în Republica Moldova, coordonator Cojocaru Maria, dr., conf. univ; 

În cadrul conferinţei au fost înaintate următoarele propuneri: 

1. De a pregăti participanţii selectaţi pentru participarea la partea II, etapa I; 

2. De a stimula studenţii care au participat la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice 

studenţeşti,  ediţia a XVII-a, partea I, etapa I. 

Partea a II-a a a etapei I a Conferinţei Ştiinţifice la nivelul Facultăţii Ştiinţe Economice, s-a desfăşurat 

pe data de 6 martie 2014. Sau audiat și evaluat 23 lucrări studențești, conform programului aprobat de 

administrația Facultății științe Economice. Studenții specialității Finanțe și Bănci, care au luat locuri 

premiante au fost: 

Locul II: Bîtlan Anastasia, grupa FB 102, cu lucrarea „Incidența fiscală a taxelor vamale asupra 

comerțului internațional și în Republica Moldova”, coordonator științific Castraveț Lucia, dr., 

conferențiar universitar; 

Locul III: Petrov Iulia, grupa FB1203, cu lucrarea: „Inovațiile în sistemul bancar actual al Republici 

Moldova”, coordonatori științifici Ștefaniuc Olga, Lachi Cristina. 

De asemenea s-a decis menționarea următorilor participanti: Fediko Maria și Prisacaru Ecaterina 

În cadrul etapei  a II-a  a Conferintei Stiintifice a studentilor si masteranzilor editia XVIII a Sesiunii 

Naţionale de comunicări ştiinţifice au participat finaliştii etapei I şi masteranzi. Lucrările 

participanţilor au fost publicate. Etapa a doua a avut loc pe data de 13.05.14 – 14.05 .14. Etapa II a 
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Conferinţei Ştiinţifice la nivelul Facultăţii Ştiinţe Economice, la care au participat 21 de finalişti Dintre 

studenţii şi masteranzii de la specialitatea Finanţe şi bănci au fost acordate urmatoarele premii: 

- gradul III (100 lei): Bitlan Anastasia, anul III, gr.FB 102, catedra Finante si Banci , 

conducător ştiinţific  Castraveţ Lucia, dr., conf. univ. 

- Lefter Melania, anul II, ciclul II masterat, grupa M_AB121, conducător ştiinţific 

Ștefaniuc Olga, dr., conf. univ. 

Menţiuni: (fără premiere): Lupu Daniela, Macari Daniela, Iarmenco Anastasia. 

 

V.2.  Activitatea studenţilor în cadrul cercurilor 

În cadrul catedrei “Finanţe şi Bănci” activează cercul ştiinţific studenţesc în domeniul 

financiar-bancar. Acesta este condus de cadre didactice experimentate ale catedrei. Formele de 

activitate ale cercului constau în  prezentarea comunicărilor ştiinţifice, organizarea meselor rotunde şi 

dezbaterilor pe diferite teme, întâlniri cu specialiştii din domeniu, participarea membrilor cercului la 

Conferinţa Ştiinţifică studenţească organizată în cadrul catedrei, facultăţii şi USM.  

Participanţii la cercul ştiinţific studenţesc prezintă rapoarte cu caracter teoretic şi practic 

privind principalele probleme şi tendinţe de dezvoltare ale economiei autohtone, participă activ la 

discuţii şi dezbateri. Membri ai catedrei coordonează activitatea cercului studenţesc. 

La data de 14  noiembrie 2014  în cadrul catedrei ”Finanţe şi Bănci” a Facultăţii Ştiinţe 

Economice a avut loc şedinţa ordinară a cercului ştiinţific studenţesc cu tema: „Impactul politicilor 

financiar-bancare asupra evoluţiei proceselor economico-sociale din Republica Moldova‖. 

Coordonatori ştiinţifici: Stefaniuc Olga, dr.conf.univ., Lachi Cristina, lect.univ. Cojocaru Maria 

dr.conf.univ., Gheorghiţa Eugenia, lect.univ., Filip Angela, dr.conf.univ., Grosu Diana , lect.univ., 

Rotaru Lilia , dr.conf.univ., Covalschi Tatiana,  lect.univ., Caprian Iulia dr.conf.univ., Mulic Andrei, 

dr. lect.univ., Labliuc Svetoslav lect.univ., Castraveţ Lucia dr.conf.univ., Mihalachi Ruslan dr. 

lect.univ., Patraş Mihai dr.prof.univ. 

La discutarea tematicii au luat cuvântul studenţii anului II - III de studii ai Facultăţii Ştiinţe 

Economice. Lista studenților care au participat la ședința Cercului Științific se prezintă în tabelele de 

mai jos: 

 

 

Anul II de studii 

Nr. 

d/o 
Nume, prenume Grupa 

Coordonatori 

științifici 
Titlul comunicării 

1 
Luncasu Vitalie 

Savin Victor 
FB1303 

Stefaniuc Olga 

Lachi Cristina 

Cursul valutar:influenta 

fluctuatiilor asupra economiilor 

2 
Chirghiz Eduard 

Spinu Vitalie 
FB 1301 

Stefaniuc Olga 

Lachi Cristina 

Rolul politicii monetare ale BNM 

in stabilitatea economica 

3 
Morari Angelina 

Boboc Vadim 
FB 1302 

Stefaniuc Olga 

Lachi Cristina 

Inovatiile care dezvolta sistemul 

bancar 

4 
Magariu Olga 

Teterea Maria 
FB 1305 

Stefaniuc Olga 

Lachi Cristina 
Evolutia sistemului bancar din RM 

5 Golban Ion FB 1301 
Cojocaru Maria 

Gheorghiţa Eugenia 

Evoluţia tarifului la energia 

electrică şi energia termică în RM 

6 Efros Natalia FB 1303 
Cojocaru Maria 

Gheorghiţa Eugenia 

Incidenţa impozitelor indirecte 

asupra preţurilor produselor în 

Republica Moldova 

7 

Grincu Ana 

Moroz 

Alexandru 

FB 1305 
Filip Angela 

Grosu Diana 

Valorile mobiliare de stat ca 

instrument pe piaţa de capital a 

Republicii Moldova 

8 Surugiu Victor FB 1304 
Filip Angela 

Grosu Diana 

Perspective de dezvoltare ale pieţii 

de capital din Republica Moldova 

9 Burlacu Irina FB 1302 
Rotaru Lilia 

Covalschi Tatiana 

Deficitul şi datoria publică în 

Republica Moldova 

10 
Gheorghiţă 

Verginia 
FB1303 

Rotaru Lilia 

Covalschi Tatiana 

Politica bugetar-fiscală în 

Republica Moldova 

11 Pîntea Cristina FB1303 
Rotaru Lilia 

Covalschi Tatiana 

Problemele sistemului public de 

pensii în Republica Moldova 

12 Racioc Daniela  FB1305 
Caprian Iulia 

Covalschi Tatiana 

Asigurările de viaţă – o alternativă 

a depozitelor bancare 
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13 Lupu Daniela FB1305 
Caprian Iulia 

Covalschi Tatiana 

Piaţa brokerilor de asigurări şi /sau 

reasigurări în Republica Moldova: 

situaţia actuală şi perspective 

14 Ciobanu Robert  FB1306 Mulic Andrei 

Современные способы оценки 

эффективности инвестиций 

предприятий Республики 

Молдова  

15 Coltul Aliona  FB1306 Mulic Andrei 

Методы минимизации 

финансовых рисков 

предприятий в условиях 

Республики Молдова  

16 Moraru Angelina FB1302 Caprian Iulia 

Cel mai puţin solicitat produs pe 

piaţa asigurărilor din RM- 

asigurări de persoane 

17 Burduh Alina FB1302 Caprian Iulia 
Necesitatea asigurărilor agricole în 

RM 

18 
Botezatu 

Mariana 
FB1305 Caprian Iulia 

Scurt istoric al asigurărilor de 

calamităţi naturale 

19 Ceban Andrei FB1303 Caprian Iulia Escrocherii(fraude) în asigurări 

20 Coţaga Victoria FB1302 Caprian Iulia 
Asigurări de animale- la etapa 

actuală 

21 Sarioglo Maria Con1305 Labliuc Svetoslav 
Анализ  программ  

энергоэффективности ЕС-РМ  

 

 

Anul III de studii 

Nr. 

d/o 
Nume, prenume Grupa 

Coordonatori 

științifici 
Titlul comunicării 

1

1 
Gîrlean Loredana FB1201 

Gheorghiţa 

Eugenia 

Evaziunea fiscală. Tipuri şi 

metode de combatere. 

2

2 
Fediko Maria FB 1204 Castraveţ Lucia 

Organele fiscale din Republica 

Moldova 

3

3 
Dogotari Viorelia FB1204 Castraveţ Lucia 

Politica fiscală : Factor relevant în 

dezvoltarea economică 

4

4 
Puiu Maricica  FB 1203 Patraş Mihai  

Analiza evoluţiei ratei de schimb a 

dolarului în Hong Kong 

5

5 

Fortuna Alexei 

Lupu Anastasia 
FB1207 Mihalachi Ruslan 

Финансовый кризис. Сущность, 

развитие и влияние на 

экономику стран 

6

6 

Prisăcaru 

Ecaterina 

Sava Victoria 

FB1205 Cojocaru Maria 
Sursele de finanţare a 

întreprinderii 

7

7 
Guşcina Liuba FB 1203 

Gheorghiţa 

Eugenia 

Administrarea fiscală a taxelor 

vamale în Republica Moldova 

8

8 
Petrov Iulia FB 1203 Patraş Mihai 

Aderarea Republicii Moldova la 

UE. Avantaje si alte consecinte 

posibile 

9

9 

Stoian Victoria 

Vlaşiţchi Alina 
FB1205 Patraş Mihai Comerţ exterior  

 

La şedinţă au participat studenţi din anul II  si III care s-au implicat activ în dezbateri. În urma 

dezbaterilor au fost intensiv discutate problemele privind politici financiar-bancare în Republica 

Moldova, ceea ce a contribuit la extinderea  cunoştinţelor studenţilor şi posibilitatea  de a exprima 

parerea şi viziunea proprie asupra proceselor ce au loc în economia actuală. 

La prezentarea comunicărilor studenţii au utilizat prezentări Power point  reflectînd informaţia cu 

ajutorul diferitor tabele, diagrame. Fiecare prezentare a fost insoţită cu concluzii respective tematicii 

lor. Cele mai bune prezentări vor fi recomandate pentru participarea la conferinţa studenţească care va 

avea loc în februarie – martie 2015. 
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Contabilitate şi Informatică Economică: 

 

V.1. Participarea studenţilor şi masteranzilor la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale 

(conferinţe, simpozioane etc.). Rezultatele participării . 

 

V.2.  Activitatea studenţilor în cadrul cercurilor 

 

În cadrul şedinţei Cercului Ştiinţific din 07.11.2014 a fost organizată masa rotundă cu tematica 

„Contabilitatea impozitelor şi organizarea relaţiilor entităţilor economice cu bugetul de stat” la 

care au participat studenţii grupelor CON 1206 şi CON 1204. Spre audiere au fost prezentate 

următoarele comunicări: 

1.  “Электронные фискальные услуги” prezentată de studenta gr.CON 1206 Iacovleva 

Iulia, conducător Apetri Natalia, drd., lector univ 

2. “Fonduri de pensii nestatale‖ prezentată de studenta gr  CON 1204 Jumir Doina 

conducător Petreanu Elena, drd., lector univ 

 La  şedinţa Cercului Ştiinţific Studenţesc  au fost efectuate analizele comunicărilor prezentate, 

evidenţiate obiectivele şi noutăţile ştiinţifice ale fiecărei lucrări. Propunerile şi obiecţiile efectuate au 

fost luate în considerare de către studenţi pentru îmbunătăţirea calităţii lucrărilor, care ulterior, urma a 

fi  prezentate la Conferinţa Ştiinţifică Studenţească la nivel de facultate. 

__________________________________________________________________________ 

La data de 12.11.2014 a fost organizată şedinţa Cercului Ştiinţific Studenţesc cu tematica 

„Organizarea contabilitaţii în cadrul entităţii economice”. La şedinţă au fost prezentate o  

comunicăre prezentată în Power Point şi un referat cu tema: 

1.  “Contabilitatea deprecierii mijloacelor fixe”  referat pregătit de studenta Galuşca Marina gr., 

CON 1301 conducător ştiinţific Luşmanschi Galina 

2. “Centrul  de Guvernare Electronică” prezentare pregătită de  Calancea Eugenia, gr., CON 

1302 conducător Aipetri Natalia. 

Evaluarea comunicărilor prezentate s-a efectuat de către cadrele didactice prezente la şedinţă  iar 

întrebarile parvenite pe marginea acestor comunicate au fost din partea grupelor CON 1301, CON 

1302.  

       Tot aici  peroanele responsabile de organizarea meselor rotunde  au propus spre discuţie aprobarea 

temei de studiu pentru studenţii  Sicorschi Victor MK 1142 şi Rotari Valeria CON 1302. 

Aprobarea temelor de studiu: „Автоматизация бухгалтерского учета хозяйствующих 

субъектов” pentru studentul Sicorschi Victor, grupa MK 1142, coordonator Achenfeeva N. şi „Modul 

de calcul şi plată a concediilor privind incapacitatea temporară de muncă” pentru studenta Rorari 

Valeria, grupa CON 1302, coordonator Luşmanschi G. 

________________________________________________________________________ 

La data de 20 noiembrie 2014 în cadrul săptămânii  Zilei Internaţionale a Tineretului a avut loc Masa 

rotundă cu tema  ”Contribuţia tinerilor în dezvoltarea unei societăţi de nivel european ”   La acest 

eveniment au participat  cadrele didactice şi studenţii  Facultăţii Ştiinţe Economice.  Prin această  masă 

rotundă organizatorii au avut drept scop de a menţiona rolul tinerilor în procesul de dezvoltare unei 

societăţi prospere în contextul transformărilor contemporane.  

La  eveniment a luat cuvânt invitatul  dl. Ţurcanu Constantin care este  consultant principal din cadrul  

Direcţiei politici pentru tineret al Ministerului Tineretului şi Sportului, care si-a expus poziţia oficială a 

autorităţii publice privind  importanţa tinerilor în procesul de dezvoltare a unei ţări deoarece pe umerii 

lor de fapt se ţine întreaga societate. Contribuţia tinerilor în procesul de integrare europeană este de 

asemenea foarte importantă, deoarece ei sunt cei care participă activ la formarea unei societăţi, 

societate care va sta la baza unei noi epoci, societăţi care va trai din plin , fără neajunsuri culturale, 

spirituale şi economice.  Discuţia a fost precedată de comunicarea  Consilierului oficiului Proiecte 

Internaţionale  USM care a prezentat programul ”Erasmus Mundus” pentru studenţi şi condiţiile de 

aplicare la aceste proiecte.  Comunicările prezentate au trezit discuţii, sugestii, întrebări fapt ce dă 

dovada de interesul tinerilor pentru aşa activităţi.  

În încheiere d-na Dolghi Cristina, şefa Catedrei ”Contabilitate şi Informatică Economică ” a salutat 

implicarea  şi interesul studenţilor Facultăţii Ştiinţe Economice în activităţi de acest gen  şi  a îndemnat  

că tinerii să ia atitudine la cele spuse nu numai prin cuvinte dar si prin fapte reale prin introducerea 

dimensiunilor europene, promovarea valorilor şi practicilor europene  pe plan profesional pentru a 

deveni o ţară realmente europeană.  

_______________________________________________________________ 

 La data de 26.11.14 a avut loc atelierul de lucru a Cercului Ştiinţific cu tema „Tehnologii 

informaţionale în ramura economiei”. La această întrunire au fost prezenţi studenţii specialităţilor: 

„Contabilitate”, „Finaţe şi bănci”, „Cibernetică şi Informatică Economică”, „ Marketing”.  

Ascultării au fost înaintate următoarele rapoarte: 

1. „Интернет банкинг” pregătit de studenta  Agarschi Ecaterina, gr. MK 1403, coordonator 

Apetrii Natalia.               
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2. „Информационные технологии: современное состояние, роль в бизнесе и 

тенденции развития” pregătit de studentele Tcaci Ecaterina şi Goloian Larisa, gr. CON 

1401, coordonator Apetrii Natalia; 

3. „Современные системы в бухгалтерском учете. Основные тенденции” ‖, studentul  

Nicolai Cebanov, gr. FB 1207, coordonator Apetrii Natalia.               

4. “Evaziunea fiscală prin intermediul companiilor off-shore“ studenta  Bagrinovschi 

Cristina, gr. CIE 1301, coordonator Tîrşu Valentina.               

Raportările date au prezentat interes pentru toţi  iar prezentatorilor li sa-u dat întrebări  şi sarcini 

suplimentare spre aplicare în studiu prezentat.  

 

 

Economie , Marketing și Turism: 

V.1. Participarea studenţilor şi masteranzilor la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale 

(conferinţe, simpozioane etc). Rezultatele participării. 

Conferința Ştiinţifică Studenţească  din 25 februarie 2014 

         Tema: „Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice”, ediţia XVIII. 

№ Numele, 

prenumele 

studentului 

Grupa  Tema prezentată Numărul 

de 

puncte 

Locul Profesorul 

responsabil 

1. Lazarenco 

Veronica 

CIE-

1301 

„Modelul 

sistemului 

economic 

Japonez.” 

175 II Bradu Margareta 

2. Bagrinovschi 

Cristina 

CIE-

1301 

„Salariile în 

Republica 

Moldova: 

probleme şi 

soluţii.” 

169 - Bradu Margareta 

3. Onica 

Eugenia 

MK-

1301 

„Strategii de 

marketing în 

dezvoltarea 

afacerilor.” 

174 III Bradu Margareta 

4. Maftei 

Andriana 

MK-

1301 

„Rolul publicităţii 

în promovarea 

bunurilor pe piaţa 

Republicii 

Moldova.” 

173 III Bradu Margareta 

5. Şoric 

Cristina 

MK-

1301 

„Importanţa logo-

urilor în 

promovarea 

companiilor de 

renume. ” 

168 - Bradu Margareta 

6. Bolica 

Aurica 

MK-

1302 

„Problema 

gestionării 

deşeurilor în 

Republica 

Moldova.” 

175 II Bradu Margareta 

7. Burduh 

Anna 

MK-

1301 

„Comportamentul 

consumatorului.” 

164 - Bradu Margareta 

8. Racioc 

Daniela 

FB-

1305 

„Problemele 

formării preţului în 

Republica 

Moldova.” 

163 - Bradu Margareta 

9. Chiper 

Maria 

MK-

1302 

„Rromovarea 

bunurilor în 

sistemul Online.” 

178 I Bradu Margareta 

10. Lupu 

Daniela  

FB-

1305 

„Impactul liberului 

schimb cu UE, 

asupra sectorului 

agro-alimentar din 

Republica 

Moldova.” 

174 III Bradu Margareta 

11. Calancea CON- „Concurenţa - 171 menţiune Hămuraru Maria 
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Eugenia 1302 mecanism de 

stipulare sau de 

provocare pentru 

producătorul 

autocton.” 

12. Savcenco 

Eugen 

BA-

1301 

„Produsele 

ecologic - 

opurtunitate pentru 

ridicarea calităţii 

vieţii.” 

158 - Dolgopol Angela 

13. Meşina 

Roman, 

Bileţchi 

Vlad 

BA-

1301 

„Securitatea în 

domeniul energetic 

al Republicii 

Moldova.” 

171 menţiune Dolgopol Angela 

14. Cioban 

Andrei 

FB-

1303 

„Criza economică 

şi impactul asupra 

economiei 

Republicii 

Moldova.” 

20 - Ţăruş Victoria 

15. Voinescu 

Arnelia 

FB-

1303 

„Bugetul de stat în 

Republica 

Moldova: 

probleme şi 

soluţii.” 

22 - Ţăruş Victoria 

16. Burduh 

Alina 

FB-

1303 

„Particularităţi ale 

consumului în 

Republica 

Moldova.” 

47 - Ţăruş Victoria 

17. Morari 

Angelina 

FB-

1303 

„Investiţiile şi rolul 

lor în economia 

Republicii 

Moldova.” 

42 - Ţăruş Victoria 

 
 

 

V.2.  Activitatea studenţilor în cadrul cercurilor 

În afară de activitățile curriculare în anul  2014 a fost organizat Cercul Științific Studențesc „Viitorul 

marketer”, unde după posibilitate au fost încadrați un număr de 43 studenți. 

La cercetări ştiinţifice au participat masteranzii Catedrei EMkT (programe Studii în marketing, 

logistica, distribuţie, achiziţii, tranzacţii internaţionale, comerţ internaţional, strategii şi politici de 

marketing în turism). 

La Conferinţă Ştiinţifică „-(ciclul I licenţă, II, masterat)  

 

 

 

VI. LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN ANUL 2014. 

 

VI.1. Lista publicaţiilor se prezintă în ordine alfabetică şi va fi structurată separat  

 

Monografie:  

1 GRIBINCEA A. „International economic relations”, Chișinău, 2014, p.168, ISBN 978-9975-56-152-5 

2 COREȚCHI B. ,GRIBINCEA A.  „Diversificarea comerțului exterior cu produse agroalimentare ca factor al 

eficientizării relațiilor economice al Republicii Moldova”, Chișinău: S. n., 2014 (Tipogr. “Print-Caro”). 241 p. 

ISBN 978-9975-56-195-2. 

 

Manual:  
1. MIRONOV, S.,Managementul tehnologic şi operaţional.Note de curs.  Pag.197.(etapa de editare) 

2. SCUTARU A., PITUŞCAN F., „Organizarea şi tehnica comerţului „ , ( în curs de editare) 

3. DOGA-MIRZAC MARIANA, Procesul de finanțare a businessului mic și mijlociu în Republica Moldova, AȘM, 

INCE, Chişinău 2014, p.201. (12.4 c.a.) 

4. ONOFREI A. Предприятия в новой экономической системе (учебное пособие) Комратский государственный 

университет 2014г. 180с. 

5. COREŢCHI B. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina „Integrarea economică europeană UASM, 

Chișinău: Centrul editorial al UASM, 2014, 99 p 
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6. COREŢCHI B. Indicație metodică privind elaborarea și susținerea tezelor de an la disciplina „Integrarea 

Economică Europeană‖ UASM, Chișinău: Centrul editorial al UASM, 2014, 29 p. 

7. COREŢCHI B. Indicație metodică privind elaborarea și susținerea tezelor de an la disciplina „Integrarea 

Economică Europeană‖ UASM, Chișinău: Centrul editorial al UASM, 2014, 40 p. 

 

Capitole în monografii şi culegeri:  

1. COREŢCHI B. Competitiveness analysis of the Republic of Moldova by means of În: Lucrări ştiinţifice, 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară. Bucureşti, 2014, Vol. 14 (2), p. 89-98, ISSN 2284-

3952. 

2. COREŢCHI B Oportunities and challenges of the development of small and medium enterprises in the 

agricultural sector from the Republic of Moldova. În: Lucrări ştiinţifice, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară. Bucureşti, 2014, Vol. 14 (2), p. 89-98, ISSN 2284-3952. 

3. ONOFREI A. Идентификация проблем малого и среднего бизнеса в АТО Гагаузии. Studia Universitatis 

Moldaviae, Seria: Științe exacte și economice nr 2/72, 2014, Chișinău. 

4. ONOFREI A.Strategii comtetive de marketing pe piața unică europeană. Jurnal științific ASEM, iunie 2014 (2). 

5. ONOFREI A.Оценка влияния социально-демографических факторов на развитие трудового потенциала 

населения Молдовы Научный журнал Молдавского госуниверситета серия Științe Exacte și 

economice nr 7 (77) 2014. 

6. MAXIMILIAN S .Моделирование индикаторов эффективности инновационных технологий: 

методологический подходAnale ULIM, 2014, vil 15, p.24-34 

7. HĂMURARU M. Implicaţiile tic în dezvoltarea social – economică a Republicii Moldova şi a ţărilor 

parteneriatului estic Seminar Ştiinţific, USM 2014 

8. HĂMURARU M. Zbîrciog VProblemele social-economice a ţărilor europei de sud-est (prin prisma paradigmei 

dezvoltării economiei globalizate). Seminar Ştiinţific, USM 2014 

9. DILAN N. Связь энергетической безопасности с региональными историческими конфликтам Seminar 

Ştiinţific, USM 2014 

 

Articol din revista cu factor de impact: 

 

1. GANEA V., COPĂCEANU C. Estimarea gradului de eficienţă a mecanismului de finanţare a sistemului de 

sănătate. În: Economica. Chişinău, 2014, nr.2 (88), p.72-78. ISSN:1810-9136. Categoria B. 

2. GRIGOROI L. Contabilitatea imobilizărilor retrase din utilizarea curentă şi deţinute în vederea vânzării. În: 

Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, ediţia XII-a, / col. de red.: Grigore Belostecinic [et al.] - 

Chişinău: Editura A.S.E.M., 2014, nr. 1,  p. 313-320, 0,66 c.a. ISBN 978-9975-75-567-2 : 184.44. categoria C. 

3. PANUŞ V., Influenţa tratamentelor contabile  noi asupra poziţiei şi performanţei financiare ale entităţilor,- 0,7 

c.a. , ”Monitorul fiscal FISC.md” nr. 6 (22) noiembrie 2014 

4. PANUŞ V., NEDERIŢA AL., Contabilitatea costurilor de producţie conform noilor reglementări, -0,7 c.a. ,  În 

revista: Contabilitate şi audit. Chişinău, 2014, nr. 8 

5. POPOVICI A. Aspecte noi ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor aferente contractelor de construcţii. În: 

Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, ediţia XII-a, / col. de red.: Grigore Belostecinic [et al.] - 

Chişinău: Editura A.S.E.M., 2014, nr. 1,  p. 215-223, 0,7 c.a. ISBN 978-9975-75-567-2 : 184.44. categoria C. 

 

Articole din alte reviste editate în străinătate 

1. GRIGOROI L.,  POPOVICI A., New aspects of revenues and expenses for construction contracts. In: Economics 

and Management. Quarterly Journal of the faculty of Management. Volume 6, Issue 3, Biatystok, 2014, p. 375-

388, 0,63 c.a. ISBN (online) 2300-0813, ISSN 2080-9646.  

2. M. HOTINEANU, A. POPOV, M. BUTNARU, A. CAPATANA, GH. CAPATANA, V. NASTAS, Intelligent 

Support System in Epilepsy and Narcology. Technical University of Moldova, 2nd Regional Workshop Health 

Technology Management, Book of Abstracts, April 10-11, 2014, pag 40, Chişinău, Moldova 

3. PERJAN  A., RUSU  G., Limits of solutions to the singularly perturbed abstract hyperbolic-parabolic systems. Third 

Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, Chisinau, Republic of Moldova, 2014, p 203-206. 

4. MACOVEI T. „Particularităţi ale managementului riscului în activitatea societăţilor de asigurări‖ Conferinţa 

Ştiinţifică Internaţională “Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi 

sociale în plan naţional şi internaţional” 31 octombrie-01 noiembrie 2014, USM, Chişinău 2014, 

5. CALIN Iu., BALTAG V. The ),2( RGL -invariant center conditions  for the cubic differential systems with 

degenerate infinity. The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the 

50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Sciense, 19-23 august 2014, 

Chisinau, Moldova: Proceedings IMCS-50, p. 175-178. 

6. CALIN Iu., CIUBOTARU S. The rational bases of ),2( RGL -comitants and of invariants for the bidimensional 

system of differential equations  with  nonlinearities of the fourth degree. The Third Conference of Mathematical 

Society of the Republic of Moldova: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of 

Mathematics and Computer Sciense, 19-23 august 2014, Chisinau, Moldova: Proceedings IMCS-50, p. 179-182. 
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7. COJOCARI AL., Analiza utilizării eficiente a patrimoniului conform noilor SNC. În: Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în 

dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”, 4 aprilie 2014, Chişinău: ASEM.  pp. 234-238 -130. ISBN 978-9975-

75-710-2 

8. COJOCARI AL., Analiza şi aprecierea structurală a patrimoniului şi surselor de formare ale acestuia conform 

noilor SNC. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 

septembrie 2014, ASEM, Chişinău, pag. xx-xx, ISBN 

9. COJOCARI AL., Aspecte teoretice şi practice privind analiza patrimoniului unei entităţi economice în contextul 

noilor SNC. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie - 01 noiembrie 2014, CEP USM, 

Chişinău, pp. 540-545 -120. ISBN 978-9975-71-574-4; 

10. GRIGOROI L., Modernizarea educaţiei contabile prin prisma cooperării dintre mediul universitar şi organismele 

profesionale. In: Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: Soluţii şi oportunităţi în 

dezvoltarea durabilă a profesiei contabile: Conferinţă ştiinţifică internaţională din 4 aprilie 2014. Chişinău: ASEM, 

2014. p. 8-12, 0,40 c.a. 

11. LISNIC V., „Evaluarea portofoliului de credite şi contabilitatea acestora în băncile comerciale‖Conferinţa 

Ştiinţifică Internaţională “ Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi 

sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie -01 noiembrie 2014. 

12. NATALIA A. Прогнозирование временного ряда на базе платформы Deductor. Politici şi mecanisme de 

inovare şi dezvoltare a proceselor economico-finfnciare si sociale în plan national şi internaţional. Conferinţa 

ştiinţifică internaţională. Chişinău: CEP USM, 2014. 0,12 coli. 

13. NATALIA A. Методология проектирования электронного курса Data mining. Internet Education Sciens. The 

Ninth International Scientific-Practical Conference. The Vinnytsia National Technical University, 2014. 0,2 coli. 

14. POPOVICI A. Consideraţii privind contabilitatea costurilor în organizaţiile de construcţii conform noilor SNC. 

În: Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă 

a profesiei contabile: Conferinţă ştiinţifică internaţională din 4 aprilie 2014. ASEM, Chişinău, 2014, p. 174-177, 

ISBN 978-9975-75-710-2. – 0,4 c.a. 

15. TCACI N., TCACI AL., Aplicarea metodei marjei de contribuţie în diagnosticul profitului. În : „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi 

internaţional‖. Conferinţa ştiinţifică internaţională 31 octombrie-01 noiembrie 2014, Chişinău, USM, 2014 p.286-
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